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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim ta' sħubija 
volontarja UE-Kamerun dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ 
tal-injam u tal-prodotti derivati lejn l-Unjoni Ewropea (FLEGT)
(COM(2010)0406 – C7-0000/2010 – 2010/0217(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2010)046),

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-
Repubblika tal-Kamerun dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-
injam u tal-prodotti derivati lejn l-Unjoni Ewropea (FLEGT) (......../2010),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill skont l-ewwel 
subparagrafu tal Artikolu 207(3) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu Article 207(4), l-
Artikolu 218(6) it-tieni subparagrafu punt (a), punt (v) u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0000/2010), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-000/2010),

1. Jagħti l-kunsens tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-
Repubblika tal-Kamerun.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-iskop tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kamerun 
("FSV Kamerun-UE") hu li jipprovdi qafas leġiżlattiv (i) sabiex jiġi identifikat l-injam u 
żgurata t-traċċabilità tiegħu, (ii) jitwaqqfu proċeduri ta' verifika governamentali u 
indipendenti li jiċċertifikaw li l-esportazzjonijiet kollha ta' injam mill-Kamerun lejn is-swieq 
Ewropej ikunu ġew akkwistati, maqtugħin, trasportati u esportati b'mod legali u jistabbilixxu 
ġestjoni u esplojtazzjoni legali tal-foresti tal-Kamerun u (iii) sabiex isaħħu l-applikazzjoni tar-
regolamentazzjonijiet tal-foresti u tal-governanza.

L' FSV Kamerun-UE ġie konkluż fis-6 ta' Mejju 2010 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kamerun 
wara negozjati li damu 5 snin (jekk jingħadd il-perjodu ta' qabel in-negozjati)  u jagħmel parti 
mill-pjan ta' azzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-
injam u tal-prodotti derivati (FLEGT bl-Ingliż).

Jidher li l-biċċa l-kbira tal-kriterji li jirrigwardaw id-definizzjoni tal-FSV ġew sodisfatti, 
partikolarment fil-livell tal-proċess tan-negozjati li wassal għat-twettiq ta' ftehim innovattiv u 
parteċipattiv; l-iskop ta' dan huwa l-ġlieda effikaċi kontra l-prattiki ta' governanza ħażina li 
huma l-kawża tal-kummerċ illegali tal-injam u tal-korruzzjoni. u l-implimentazzjoni ta' 
sistema effikaċi u trasparenti tal-kontroll tal-legalità tal-injam u tal-prodotti derivati mill-
injam.

Il-Kamerun, li t-territorju tiegħu huwa magħmul b'40% minn foresti, huwa l-akbar esportatur 
Afrikan tal-injam iebes destinat għall-Ewropa. Huwa jbiegħ 80% tal-injam isserrat lill-UE 
(lill-Italja u lil Spanja, partikolarment) u fl-2006 esporta b'kemm jiswew 481 miljun dollaru 
Amerikan f'injam u prodotti derivati li l-biċċa kbira minnhom kienu destinati għall-Ewropa 
(362 miljun dollaru Amerikan). Madankollu, is-settur għandu problemi serji ta' governanza li 
jwasslu għal degradazzjoni tal-ambjent, inugwaljanzi, faqar u korruzzjoni. Minkejja l-miżuri 
li ħa l-gvern, l-attivitajiet ta' frodi qed ikomplu, b'mod partikolari għaliex ftit wisq mis-
sanzjonijiet huma effettivi1.

Huwa urġenti għalhekk li jiġu implimentati miżuri biex jikkumbattu l-frodi kummerċjali tal-
injam sabiex jiġu analizzati u sorveljati aħjar il-flussi kummerċjali li bosta drabi huma 
kumplikati.

Il-ftehim ta' sħubija volontarja Kamerun-UE li ġie konkluż b'rispett għar-regoli tad-WTO 
jipprevedi serje ta' riformi politiki u regolamentari li jippermettu li s-settur tal-foresti tal-
Kamerun jimplimenta governanza tajba u akbar trasparenza. L-FSV jistabbilixxi proċedura 
innovattiva sabiex tikkumbatti l-frodi u l-illegalità fil-kummerċ tal-injam: partikolarment, 
definizzjoni tal-legalità tal-kummerċ tal-injam, it-tfassl ta' sistema ta' verifika tal-legalità, kif 
ukoll verifiki indipendenti tas-sistema kollha kemm hi li jwasslu għal kummerċ aktar 
sostenibbli tal-injam.

Huwa importanti li jkun verifikat li l-injam kollu u l-prodotti kollha derivati esportati mill-
                                               
1 Counter Brief Loggingoff : a civil society counter-brief on the Cameroon-EU VPA (May 2010)
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Kamerun lejn is-swieq Ewropej ikunu legali, li jkun żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-
komunitajiet lokali u indiġeni u li jkollhom impatt reali fuq il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-
tisħiħ tal-kompetenzi tas-soċjetà ċivili lokali. 

Il-ftehim ikun effettiv hekk kif il-bidliet leġiżlattivi mwiegħda jiġu implimentati u tiġi 
stabbilita s-sistema ta' verifika tal-legalità. L-ewwel liċenzji (awtorizzazzjonijiet) tal-FLEGT, 
li ma jingħatawx għajr għal injam esportat lejn l-UE, huma mistennija għas-sena 2012.

Bir-rispett li ntwera waqt il-proċeduri ta' negozjati, partikolarment bl-involviment u l-
parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili legali, il-Kamerun, il-partijiet interessati u l-Unjoni Ewropea 
wrew r-rieda konġunta tagħhom li jistabbilixxu FSV eżemplari.

Is-suċċes tal-FSV huwa rifless ukoll mill-fatt li l-Kamerun iddeċieda li jestendi l-ambitu tal-
ftehim mhux biss għall-esportazzjoni lejn l-UE, iżda wkoll għall-injam kollu wżat fil-pajjiż 
jew li jħalli l-pajjiż. 

Għal dawn l-aspetti kollha, ir-rapporteur jissuġġerixxi li wieħed jimxi fuq il-pożizzjoni 
tal-Kunsill, iżda juri ċerti riservi addizzjonali dwar l-implimentazzjoni tal-FSV u jitlob 
li r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin jitiqesu fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-ftehim:

1. Ir-rapporteur jixtieq ifakkar fl-importanza taċ-ċarezza tal-qafas legali li jifforma l-bażi 
tal-FSV. Huwa essenzjali li l-Kummissjoni tikkonċentra l-attenzjoni kollha tagħha fuq 
l-istruttura u l-kontenut tiegħu.

2. Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li l-esplojtazzjoni industrijali tal-foresti naturali fuq 
skala kbira ħafna tista' tiffavorixxi d-degradazzjoni tal-foresti u d-diforestazzjoni u 
tikkontribwixxi għall-qerda tal-ambjent dinji. 

3. Għalhekk, ir-rapporteur jinsisti fuq il-ħtieġa li tiġi garantita l-integrità ambjentali tal-
FSV u partikolarment li jiġi żgurat li r-riformi politiki u regolamentari magħmula fil-
qafas tal-ftehim ta' sħubija jikkontribwixxu effettivament għall-impenji internazzjonali 
tal-UE u tal-Kamerun li jirrigwardaw l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli, b'mod 
partikulari l-konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-bijodiversità, il-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima u t-tnaqqis tad-diforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-
foresti. F'dan il-kuntest jitlob lill-Kummissjoni biex toqgħod partikolarment attenta li 
l-FSV ma jinkoraġġixxix l-espansjoni tal-esplojtazzjoni industrijali tal-foresti fiz-zoni 
forestali li għadhom mhux minsusa u mimliji b'ħażniet ta' karbonju u f'foresti oħrajn 
ta' valur għoli għall-konservazzjoni tal-bijodiverità. 

4. Ir-rapporteur jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li l-UE tieħu miżuri addizzjonali u 
komplimentari għall-FSV għall-ġlieda kontra d-diforestazzjoni u d-degradazzjoni fuq 
skala kbira ta' foresti intatti sabiex jippromwovu l-protezzjoni tagħhom. Barra minn 
hekk, jenfasizza li bil-favorizzazzjoni ta' prodotti tal-injam li ġejjin minn dawn iz-
zoni, l-azzjoni tal-UE tista' tkun kontradittorja mal-objettivi li jirrigwardaw il-ġlieda 
kontra l-bidla fil-klima u l-protezzjoni tal-bijodiversità.

5. Ir-rapporteuir jilqa' bi pjaċir l-impenji meħudin dwar it-titjieb tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-Kamerun. Riforma tal-qafas legali tal-Kamerun fis-settur tal-foresti hija 
meħtieġa sabiex jinkiseb FSV li jkun konformi mal-objettivi tal-pjan ta' azzjoni 
FLEGT u sabiex tiżgura li l-implimentazzjoni tal-FSV tkun konformi mal-
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konvenzjonijiet internazjonali u mal-kriterji soċjali u ambjentali kollha. L-aġġornar u 
t-tfassil ta' testi legali sabiex jittejbu l-ġustizzja soċjali u r-rispett tad-drittijiet tal-
komunitajiet lokali u indiġeni għandhom isiru sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-
prinċipji ta' parteċipazzjoni u trasparenza. Kif hemm indikat fit-test tal-ftehim, dan it-
titjieb leġiżlattiv għandu jitwettaq qabel l-għoti ta' liċenzji FLEGT.

6. Ir-rwol tas-soċjetà ċivili nazzjonali indipendenti u tal-ossevaturi esterni se jkun 
essenzjali biex tiġi verifikata l-implimentazzjoni tajba tal-ftehim, sabiex il-governanza 
tal-foresti tkun tassew imtejba fis-settur u sabiex tonqos il-korruzzjoni b'mod 
sinifikattiv. Sorveljanza indipendenti tat-tisħieħ tal-liġi għandha ssir mis-soċjetà ċivili 
lokali f'terminu ta' żmien medju. Is-sorveljanza u l-iżvilupp ta' miżuri komplimentari 
sabiex titejjeb il-governanza tas-settur tal-foresti jridu jmorru lilhinn mill-livell tal-
individwi li nnegozjaw il-FSV. 

7. Ir-rapporteur jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta wara sitt xhur li jkun daħal fis-seħħ 
FSV, inkluż dak iffirmat bejn l-UE u l-Kamerun, rapport dwar il-miżuri li jkunu 
ttieħdu sabiex id-djalogu li nbeda waqt in-negozjati bejn il-partijiet interessati u s-
soċjetà ċivili, inkluża l-popolazzjoni lokali u indiġena, jitkompla u jinżamm matul il-
fażi ta' implimentazzjoni. Dan ir-rapport irid jinkludi wkoll evalwazzjoni tal-
implikazzjonijiet u l-kontribut reali tal-kontenut tal-FSV għall-impenji internazzjonali 
tal-UE u l-pajjiż firmatarju rigward l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli, partikolarment 
il-konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-risorsi tal-bijodiversità, il-ġlieda kontra l-
bidla fil-klima u t-tnaqqis tad-diforestazzjoni u tad-degradazzjoni forestali.

8. Jidher skont ċerti osservaturi li dan il-FSV tfassal bi proċess parteċipattiv bħal qatt 
qabel għall-Kamerun; inkluda atturi mhux statali u rappreżentanti ta' NGOs (iżda 
mingħajr ebda parteċipazzjoni diretta tal-komunitajiet lokali u l-popolazzjoni 
indiġena.) Madankollu, jeħtieġ li jiġu stabbliti mekkaniżmi effikaċi u sodi sabiex 
jiżguraw il-parteċipazzjoni kontinwa futura tas-soċjetà ċivili tal-pajjiż, sabiex jissaħħu 
l-kompetenzi tal-partijiet konċernati u jkun żġurat li l-komunitajiet lokali u l-
popolazzjoni indiġena jkunu involuti direttament fil-fażi ta' implimentazzjoni. Għal 
dan il-għan, l-implimentazjoni ta' titjieb tal-mezzi ta' komunikazzjoni, kif ukoll 
kampanja ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku tal-Kamerun tkun 
essenzjali sabiex tiżgura aċċettazzjoni akbar tar-riformi tal-FSV li se jitwettqu aktar 'il 
quddiem. 

9. Il-Kummissjoni trid toqgħod attenta li d-drittijiet tal-komunitajiet lokali u indiġeni, li 
bosta drabi jkunu l-ewwel vittmi ta' diregolamentazzjonijiet klimatiċi u ambjentali, 
jiġu rispettati u jkunu jistgħu jipparteċipaw direttamnet fit-tfassil tat-testi 
regolamentari ġodda u fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-ftehim. Il-gvern tal-Kamerun 
iqis li huma l-NGOs li jridu jikkuntattjaw dawn il-gruppi. Fl-implimentazzjoni tal-
ftehim ir-rapporteur jitlob għalhekk li tingħata attenzjoni partikolari għar-rispett tad-
drittijiet tal-komunitajiet, b'mod partikulari fl-iskali tal-legalità tal-FSV.

10. Sabiex jiġi żgurat li tonqos il-korruzzjoni huwa importanti li jiġu inkorraġġiti u 
appoġġati l-miżuri sabiex jiggarantixxu l-indipendenza tas-sistema ġudizjarja lokali, 
il-ħolqien ta' proċeduri legali ġodda, id-dritt ta' rikors individwali għaċ-ċittadini jew 
tal-anqas għall-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili konċernati fil-każ ta' korruzzjoni 
jew illegalità, kif ukoll ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet ta' min jagħmel l-ilment. 
Barra minn hekk għandhom ikunu previsti u mmoniterjati l-possibiltajiet koersivi u l-
applikazzjoni ta' sanzjonijiet legali b'rabta ma' dawn il-verifiki indipendenti. F'dan 
kuntest is-soċjetà ċivili lokali għandha tikkommetti ruħha għal dawn l-aspetti.



PR\834263MT.doc 9/9 PE450.731v01-00

MT

11. L-Artikolu 15 tal-FSV jenfasizza l-ħtieġa ta' riżorsi tekniċi u finanzjarji supplimentari 
sabiex jappoġġaw l-implimentazzjoni tas-sistema ta' verifika tal-legalità tal-injam. 
Formalment madankollu l-ftehim m'għandu ebda impatt finanzjarju dirett fuq il-baġit 
tal-Unjoni: kull għoti ta' risorsi supplimentari min-naħa tal-Kummissjoni jew tal-Istati 
Membri jkun sottomess għall-proċeduri normali tal-ippjanar tal-għajnuna. B'riżultat ta' 
dan, il-Kamerun, min-naħa tiegħu, u l-Unjoni Ewropea min-naħa l-oħra, jridu 
jidentifikaw u jimmobilizzaw finanzjamenti speċifiċi u l-appoġġ tekniku u uman 
neċessarju għall-implimentazzjoni tal-ftehim. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea 
b'mod aktar globali taħseb għal strateġija u appoġġ finanzjarju sostanzjali għall-
implimentazzjoni ta' dan il-ftehim u ta' ftehimiet volontarji oħrajn ta' sħubija FLEGT 
fil-futur, skont l-isfidi u skont kemm ikunu ambizzjużi dawn il-ftehimiet. F'dan il-
kuntest, ir-rapporteur jitlob lill-Kummisjoni sabiex tagħmel stima tal-ammont ta' 
għajnuna finanzjarja fil-qafas tal-eżerċizzju tal-baġit għas-sena li jmiss u li hi tqis tkun 
meħtieġa sabiex tiżgura l-implimentazzjoni ta' FSVs, ta' lkoll kemm huma, kif ukoll 
individwalment, inkluż dak iffirmat mal-Kamerun.

12. Fl-aħħarnett ir-rapporteur jitlob li tiġi stabbilita l-karika ta' ombudsman/medjatur kif 
ukoll proċedura ta' appell u ta' konċiljazzjoni għal kull FSV. Din il-proċedura għandha 
ddaħħal id-dritt ta' rikors għas-soċjetà ċivili li tkun tista' tintuża jekk il-kalendarju u l-
modalitajiet tal-ftehim ma jiġux rispettati minn xi waħda miż-żewġ partijiet.

13. Abbażi ta' analiżi tal-kompetenzi ġodda mogħtija mit-Trattat ta' Liżbona lill-
Parlament Ewropew rigward ftehimiet kummerċjali, ir-rapporteur jinsisti fuq l-irwol 
akbar li l-Parlament Ewropew għandu jkollu fil-kwistjoni u jitlob li l-Kummissjoni 
tirraporta dwar l-istadji tan-negozjati u l-implimentazzjoni tal-FRV.

14. F'dan il-kuntest il-Parlament Ewropew permezz tal-Kummissjoni tiegħu għall-
Kummerċ Internazzjonali jitlob li jiġi infurmat u li jirċievi d-dokumenti li jintbagħtu 
lill-Kunsill, bħal pereżempju l-minuti tal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt għall-
implimentazzjoni tal-ftehim, sinteżi tad-deċiżjonijiet, ir-rapport Annwali tal-Kumitat 
Konġunt għall-Implimentazzjoni tal-ftehim, ir-rapporti tal-missjoni u tal-verifika tal-
awditur indipendenti tal-ftehim, kif ukoll ir-rapport ta' evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-ftehim u l-istudji tal-impatt soċjali, ekonomiku u ambjentali ta' 
dan il-ftehim.

15. F'ispirtu ta' trasparenza u ta' kooperazzjoni, lista eżawrjenti tal-ismijiet tal-intrapriżi (u 
tad-detenturi tal-isħma) li jingħataw konċessjonijiet iridu jiġu ppubblikati u mqiegħda 
għad-dispożizzjoni tal-partijiet kollha involuti, l-istess kif l-Unjoni Ewropea għandha 
tippubblika l-ismijiet tal-operaturi u l-importaturi Ewropej fi proċess ibbażat fuq 
trasparenza reċiproka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

L-opinjoni favorevoli li jagħti r-rapporteur għall-konklużjoni ta' ftehim ta' sħubija 
volontarja mal-Kmaerun hija bbażata fuq it-tama li l-problemi kollha msemmija 
hawnfuq jiġu ttrattati fi żmien xieraq u b'mod sodisfaċenti.


